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22. สิบต ารวจโท วรวิทย์ อนิปลัด เป็น สิบต ารวจเอก
23. สิบต ารวจโท วินัย ต้นโพธิ์ เป็น สิบต ารวจเอก
24. สิบต ารวจโท วีระชยั สุขา่ เป็น สิบต ารวจเอก
25. สิบต ารวจโท วีระศักด์ิ ทับทุ่ม เป็น สิบต ารวจเอก
26. สิบต ารวจโท สมชาย บุญมี เป็น สิบต ารวจเอก
27. สิบต ารวจโท สายชล พรหมสุด เป็น สิบต ารวจเอก
28. สิบต ารวจโท สุรชยั วงศ์บุญชยัเลิศ เป็น สิบต ารวจเอก
29. สิบต ารวจโท สุรสิทธิ์ คีรีชโลม เป็น สิบต ารวจเอก
30. สิบต ารวจโท สุวิทย์ คีรีคงฉลวย เป็น สิบต ารวจเอก
31. สิบต ารวจโท อนุสรณ์ สอรักษา เป็น สิบต ารวจเอก
32. สิบต ารวจโท เอกนรินทร์ บุตรประเสริฐ เป็น สิบต ารวจเอก
33. สิบต ารวจโทหญงิ กรกช ชมไพรธารา เป็น สิบต ารวจเอกหญงิ
34. สิบต ารวจโทหญงิ กรรณิกา โต๊ะงาม เป็น สิบต ารวจเอกหญงิ
35. สิบต ารวจโทหญงิ เกสิณี สุดทองคง เป็น สิบต ารวจเอกหญงิ
36. สิบต ารวจโทหญงิ ขวัญเรือน แทนสมบัติ เป็น สิบต ารวจเอกหญงิ
37. สิบต ารวจโทหญงิ ขวัญฤดี บุ้งจนัทร์ เป็น สิบต ารวจเอกหญงิ
38. สิบต ารวจโทหญงิ จารญา กอ้งขนุศรี เป็น สิบต ารวจเอกหญงิ
39. สิบต ารวจโทหญงิ จนิตนาพร เกาะเกตุ เป็น สิบต ารวจเอกหญงิ
40. สิบต ารวจโทหญงิ ฉนัทนา ศิริชยัเดช เป็น สิบต ารวจเอกหญงิ
41. สิบต ารวจโทหญงิ ชนัญชดิา รุ่งกมลพชัร เป็น สิบต ารวจเอกหญงิ
42. สิบต ารวจโทหญงิ ชไมพร พมิานพนารักษ์ เป็น สิบต ารวจเอกหญงิ
43. สิบต ารวจโทหญงิ ชลธิชา พลูสวน เป็น สิบต ารวจเอกหญงิ
44. สิบต ารวจโทหญงิ ชลธิชา มาตชว่ง เป็น สิบต ารวจเอกหญงิ
45. สิบต ารวจโทหญงิ ชติุกาญจน์ ศิริโชคประภาร์ เป็น สิบต ารวจเอกหญงิ
46. สิบต ารวจโทหญงิ ชติุมา ทองศรี เป็น สิบต ารวจเอกหญงิ
47. สิบต ารวจโทหญงิ ซูไรยา โดวาเห็ง เป็น สิบต ารวจเอกหญงิ
48. สิบต ารวจโทหญงิ ณัฎฐ์ดาภรณ์ ดวงมณี เป็น สิบต ารวจเอกหญงิ
49. สิบต ารวจโทหญงิ ดวงพร ไม้เรียง เป็น สิบต ารวจเอกหญงิ
50. สิบต ารวจโทหญงิ ดารา พนาคีรีโชติ เป็น สิบต ารวจเอกหญงิ
51. สิบต ารวจโทหญงิ ตรีตุฬา ศรีศักดา เป็น สิบต ารวจเอกหญงิ
52. สิบต ารวจโทหญงิ ธวัลรัตน์ พรหมจารีย์ เป็น สิบต ารวจเอกหญงิ
53. สิบต ารวจโทหญงิ ธัญลักษณ์ ปัญญาค า เป็น สิบต ารวจเอกหญงิ
54. สิบต ารวจโทหญงิ นภาพร ซูขา่ เป็น สิบต ารวจเอกหญงิ
55. สิบต ารวจโทหญงิ นัฐติยากรณ์ เกตรามฤทธิ์ เป็น สิบต ารวจเอกหญงิ
56. สิบต ารวจโทหญงิ นาถยา สิงห์พนัธ์ เป็น สิบต ารวจเอกหญงิ
57. สิบต ารวจโทหญงิ นุชรินทร์ สาที เป็น สิบต ารวจเอกหญงิ
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58. สิบต ารวจโทหญงิ  บุญพรัิกษ์.../
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